UCHWAŁA NR XV/161/19
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Długołęka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka
wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych
kryteriów:
L
p.

Kryteria

1

oboje rodzice kandydata lub rodzic
kandydata samotnie wychowujący dziecko
pracują na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej lub uczą się w
trybie
dziennym
lub
prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą

2

oboje rodzice kandydata lub rodzic
kandydata samotnie wychowujący dziecko
złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT w
Pierwszym Urzędzie Skarbowym we
Wrocławiu za rok poprzedzający rok, w
którym odbywa się rekrutacja, a w
przypadku
osób
prowadzących
gospodarstwo rolne - płacą podatek rolny
na rzecz Gminy Długołęka

30

3

jeden z rodziców kandydata złożył roczne
zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym
Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za
rok poprzedzający rok, w którym odbywa
się rekrutacja, a w przypadku osób
prowadzących gospodarstwo rolne - płaci
podatek rolny na rzecz Gminy Długołęka
kandydat został poddany obowiązkowym
szczepieniom ochronnym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub
u
kandydata
lekarskie
badanie
kwalifikacyjne
dało
podstawy
do
odroczenia lub długotrwałego odroczenia

15

oświadczenie rodzica kandydata o złożeniu
rocznego zeznania podatkowego PIT w
Pierwszym
Urzędzie
Skarbowym
we
Wrocławiu, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały

10

oświadczenie rodzica kandydata o poddaniu
kandydata
obowiązkowym
szczepieniom
ochronnym lub o ich odroczeniu, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały

4
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Wartość
punktowa
kryterium
50

Dokumenty potwierdzające kryterium
1) zaświadczenie z zakładu pracy o
zatrudnieniu,
2) zaświadczenie z uczelni zawierające
informację o stacjonarnym systemie studiów,
3) zaświadczenie wydane przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego,
4) wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej
oświadczenia obojga rodziców kandydata lub
rodzica kandydata samotnie wychowującego
dziecko o złożeniu rocznego zeznania
podatkowego PIT w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym we Wrocławiu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
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5

6

obowiązkowego szczepienia ochronnego
zgłoszenie do tej samej placówki
jednocześnie dwojga lub więcej dzieci lub
zgłoszenie
kandydata
posiadającego
rodzeństwo, które będzie korzystać z
usług danego przedszkola lub danej szkoły
podstawowej (także w ramach zespołu
szkolno – przedszkolnego) w roku
szkolnym, którego dotyczy rekrutacja
dochód na osobę w rodzinie kandydata
jest:
- równy lub mniejszy niż 100% kwoty, o
której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z
późn. zm.), zwanej dalej „kwotą” - 1 pkt,
- przekracza100% kwoty - liczbę punktów
oblicza się dzieląc kwotę przez dochód na
osobę w rodzinie kandydata

5

oświadczenie rodzica kandydata o posiadaniu
przez kandydata rodzeństwa, które będzie
korzystać z usług danego przedszkola lub danej
szkoły podstawowej (także w ramach zespołu
szkolno – przedszkolnego) w roku szkolnym,
którego dotyczy rekrutacja, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

0-1

oświadczenie rodzica kandydata o wysokości
dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/301/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Szymerowska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/161/19
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dane dziecka:
Nazwisko i imię ...........................................
Oświadczenie rodzica o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT
w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu
Ja niżej podpisana/y .............………………................................................................................
zamieszkała/y ..............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria .............. nr ........... wydanym przez
.....................................................................................................................................................,
oświadczam, że złożyłam/łem w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu roczne
zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………….…………, dnia ..............................
(miejscowość)
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.......................................
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/161/19
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dane dziecka:
Nazwisko i imię ...........................................
Oświadczenie rodzica o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym
lub o ich długotrwałym odroczeniu
Ja niżej podpisana/y .............………………................................................................................
zamieszkała/y ..............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria .............. nr ........... wydanym przez
.....................................................................................................................................................,
oświadczam, że moje dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym
określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) / u mojego
dziecka w lekarskim badaniu kwalifikacyjnym stwierdzono przeciwwskazania do
przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, dające podstawy do odroczenia
wykonania szczepienia do dnia .................................. / u mojego dziecka w lekarskim badaniu
kwalifikacyjnym stwierdzono przeciwwskazania do przeprowadzenia obowiązkowego
szczepienia ochronnego, dające podstawy do długotrwałego odroczenia wykonania
szczepienia.*
*niepotrzebne skreślić

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………….…………, dnia ..............................
(miejscowość)
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.......................................
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/161/19
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dane dziecka:
Nazwisko i imię ...........................................
Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez dziecko rodzeństwa, które będzie korzystać z
usług danego przedszkola lub danej szkoły podstawowej (także w ramach zespołu szkolno
– przedszkolnego) w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja
Oświadczam, że moje dziecko ....................................................................................................
ma rodzeństwo w Przedszkolu w ……………....................... / w Przedszkolu w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w ……………....................... / w Szkole Podstawowej w
……………....................... / w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
……………......................., które będzie korzystać z usług danego przedszkola / danej szkoły
podstawowej w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.*
*niepotrzebne skreślić

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………….…………, dnia ..............................
(miejscowość)
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.......................................
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/161/19
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dane dziecka:
Nazwisko i imię ...........................................
Oświadczenie rodzica o wysokości dochodu na osobę w rodzinie
Ja niżej podpisana/y .............………………................................................................................
zamieszkała/y ..............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria .............. nr ........... wydanym przez
.....................................................................................................................................................,
oświadczam, że:
a) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny dziecka, z 3 miesięcy wybranych
spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej*, wynosi
………………………………;
b) rodzina składa się z ……………. osób;
c) wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka wynosi …………………….
*pod pojęciem dochodu rodziny dziecka rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), z tym że w przypadku przychodów podlegających
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu,
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania
przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………….…………, dnia ..............................
(miejscowość)
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.......................................
(czytelny podpis)
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